Ouderbijdrage / tarief peuteropvang gemeente Zwolle
(ingangsdatum 1 januari 2021)

De peuteropvang in de gemeente Zwolle valt onder de Wet Kinderopvang (peuteropvang WKO). Bent u beiden
werkzaam en/of studeert u, dan betaalt u het onderstaande bruto bedrag aan Doomijn voor de peuteropvang. De netto
maandelijks kosten voor de peuteropvang vallen lager uit, omdat u recht op kinderopvangtoeslag heeft. Deze vraagt u
aan bij de Belastingdienst of heeft u wellicht al gedaan. Trekt u de ontvangen toeslag af van onderstaande kosten dan
blijft uw netto ouderbijdrage over. De toeslag is inkomensafhankelijk, hoeveel u ontvangt van de Belastingdienst
verschilt per huishouden. U kunt een proefberekening maken op www.toeslagen.nl. Vrijwel altijd is deze regeling
financieel aantrekkelijker voor u dan betalen volgens de gemeentelijke ouderbijdragetabel.
Uurtarief peuteropvang: € 9,95

Peuterspeelzaal

Twee dagdelen
uren per maand

bruto te betalen
per maand

27,33

271,97

2 dagdelen van 4 uur

De bovenstaande maandelijkse bruto kosten zijn gebaseerd op 41 weken spelen op de peuteropvang en wordt 12 maanden per jaar
bij u in rekening gebracht.

Ouderbijdragetabel
Komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag dan betaalt u de ouderbijdrage volgens de gemeentelijke
ouderbijdragetabel zoals hieronder vermeld. Deze wordt 12 maanden bij u in rekening gebracht.

Ouderbijdragetabel
Gezamenlijk bruto gezinsinkomen
per jaar
Van
lager dan
€ 20.303
€ 31.215
€ 42.954
€ 58.424
€ 83.980
€ 116.372

Maandelijkse
ouderbijdrage
twee dagdelen

t/m
€ 20.302
€ 31.214
€ 42.953
€ 58.423
€ 83.979
€ 116.371
en hoger

*Gratis
€ 52,23
€ 65,38
€ 79,29
€ 107,61
€ 154,43
€ 193,75

*Aanvullende regeling van de gemeente Zwolle
De gemeente heeft aangegeven om vooralsnog door te gaan met gratis peuteropvang voor kinderen uit een gezin met een bruto
jaarinkomen lager dan € 20.303. Indien dit wijzigt, wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) vanaf 2,5 jaar
Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling mogen vanaf 2,5 jaar vier dagdelen naar de
peuteropvang. Dit is mogelijk bij een groot aantal peuteropvang van Doomijn. De jeugdverpleegkundige van GGD
IJsselland kan u hier meer over vertellen. Na ontvangst van een zogenaamde vve-verwijzing worden de kosten van
deze extra dagdelen betaald door de gemeente Zwolle.

Verschillen van een cent tussen bovenstaande ouderbijdragetabel en uw maandelijkse factuur zijn mogelijk.

